
 

  :مدة الدراسة والتخرج) 7(مادة 

د -1 تظم م ب المن ة للطال ى فصول  .رئیسیة فصول دراسیة 10ة الدراس ررات ف از مق ذى یجت ب ال والطال

  .صیفیة یمكنھ انھاء متطلبات التخرج قبل ذلك بفصل دراسى رئیسى واحد على األكثر

تم الحد األقصى للدراسة عشرون فصال دراسیا رئیسیا یكون الطالب مسجال -2 ى ی دا الفصول الت ا، ع  فیھ

  .بعد توصیة اللجنة األكادیمیة للبرنامج قاف قید  الطالب لعذر یقبلھ مجلس الكلیةفیھا ای

  :یتم تخرج الطالب عند نھایة أى فصل دراسى بما فیھا الفصل الصیفى كما یلى -3

  .ولنھوا متطلبات التخرج بالفصل الدراسى الرئیسى األأطالب الذین ایر للدور ین* 

  .متطلبات التخرج بالفصل الدراسى الرئیسى الثانى نھواأدور یونیة للطالب الذین * 

  .نھوا متطلبات التخرج بالفصل الدراسى الصیفىأدور سبتمبر للطالب الذین * 

ذكر بھعند التخرج، یمنح الطالب شھادة التخرج ا -4 ررة ی دیرلمؤقتة بعد سداد الرسوم المق ى كالترا ها تق م

ادل  إلىكان الخریج فى حاجة  واذا. شروع التخرج وتقدیرهفظى واسم منقطى ول ا یع ا م ذكر فیھ ھادة ی ش

دیر ة تق د معادل ذلك بع ھادة ب ھ ش نح ل  هتقدیره التراكمى كنسبة مئویة مقارنة بنظام الفصلین الدراسیین، تم

  .بناء على طلبھ بعد سداد الرسوم المقررةویة المناظرة بالنسبة المئ

  
  :ةسوم الدراسر) 8(مادة 

د رسوم الخدم -1 دةیتم تحدی ل ساعة معتم البرامج لك ة ب ى لل ة التعلیمی س األعل ة المجل د جبموافق ات بع امع

لطالب الجدد ویمكن زیادة الرسوم سنویا على ا یا،على اقتراح مجلس الكلیة سنو اقتراح مجلس الجامعة بناءً 

  .تلتى یضعھا المجلس األعلى للجامعاوذلك طبقا للضوابط ا

ین  یمكن للكلیة زیادة الرسوم سنویا -2 راوح ب ق من % 10-6بنسبة تت د التوثی ط بع الب الجدد فق ى الط عل

  .مجلس الكلیة والجامعة واخطار المجلس األعلى للجامعات

  
  :مواعید الدراسة والقید) 9(مادة 

  :إلىثالثة فصول دراسیة على النحو الت إلىكادیمیة تنقسم السنة األ

أسبوعا، أو من الموعد الذى تحدده الجھات  14لمدة یبدأ فى شھر سبتمبر و: األول الرئیسىى الفصل الدراس

  .ذات الصلة

أسبوعا، أو من الموعد الذى تحدده الجھات  14یبدأ فى شھر فبرایر ولمدة : الثانى الرئیسى الفصل الدراسى

  .الصلة ذات
  



 

ذى تحدده اأسابیع، أو من الم 7دة یبدأ فى شھر یونیة ولم :)الصیفى( الفصل الدراسى الثالث د ال ات وع لجھ

  .الضعف إلىذات الصلة، وتكثف بھ ساعات الدراسة 

  
  :أسلوب تقییم الطالب) 10(مادة 

اراتتوزع درجات كل مق - 1 ى رر بین اعمال الفصل الدراسي من إختب ارإختو الشفھى/ العمل نصف الفصل  ب

  .دیةوالخاصة بالخطة الدراسیة األسترشا) 23(ة ، انظر مادالتحریرى النھائى ختباراإل و الدراسى

ل یعقد لكل مقرر إختبار -2 ف الفص ى منتص ون تحریرى ف ھ تك ى حدود درجت ة % 20 ف ة الكلی ن الدرج م

رر %40ال تقل درجتھ عن  تحریرى فى نھایة الفصل الدراسى إختبار و للمقرر، ة للمق ة الكلی  من الدرج

ةمقررحسب طبیعة كل  إختباروتحدد درجات كل  امج ھندس ررات ببرن ارة  ، وخصوصا بعض المق العم

  .الداخلیة

  .األقل فى مجموع درجاتھ فى المقرر على% 60یشترط لكى یعد الطالب ناجحا، أن یحصل على  -3

دمن ساعات الدر% 75نسبة ال تقل عن  البد أن یحضر الطالب -4 ھ ب مح ل ة، لیس خول اسة النظریة والعملی

  .رالنھائى للمقر اإلختبار

التحریرى فى  اإلختبارأو لم یحضر % 60جاتھ فى المقرر أقل من یعد الطالب راسبا اذا كان مجموع در -5

، أو لم یحضر األمتحان  الخ...نھایة الفصل الدراسى لحرمانھ من الدخول  لتجاوز نسبة الغیاب أو الغش 

ى واذا قبل عذره یعتبر راسبا مع األحت، قبلھ الكلیةیئى دون عذر النھا ھ ف ال السنة وحق درجات أعم اظ ب ف

ائى ند دخولھ األمتحان قدیرعالت ا األمتحان النھ د فیھ ى یعق ة الت ى التالی النھائى لھذا المقرر فى المرة األول

  .لھذا المقرر

ة -6 ة األكادیمی رى اللجن ى ت ال الت ض األعم یم بع تم تقی ن ت ی اتم دریب صیفى كلیف اجح وت ى أساس ن / عل

  .اب المعدل التراكمىراسب، وال تدخل فى حس

  
  :نسحابضافة واإلف واإلشروط الحذ )11(مادة 

ن وذلك اذا تقدم بطلب اإل استرداد الرسوم یحق للطالب -1 ى یعل ا والت موح بھ نسحاب فى خالل الفترة المس

  .فى المقرر الذى ینسحب منھ" Wمنسحبا "دیر الطالب عنھا فى الجدول الدراسى لكل فصل، ویحتسب تق

ب ت -2 دیر الیحتس ب ق حبا "طال ذى ین" Wمنس رر ال ى المق ددة، ف رة المح د الفت ھ بع حب من ھ س ق ل وال یح

  .استرداد الرسوم

ع إحد المقررات ملتزما بأفى " Wمنسحبا "الطالب الحاصل على تقدیر  -3 ة جمی رر وتأدی ة المق عادة دراس

  .الخاصة بھ إلختباراتا



 

ل اإل -4 ى ال تقب ل دراس ن فص حابات م ذر یقإنس س اال بع ھ مجل ةبل ة األكالكلی یة اللجن د توص ة ، وبع دیمی

  .للبرنامج

ة عدم رد  -5 ى حال فى حالة عدم تقدم الطالب للتسجیل فى خالل الفترة المحددة یخطر ولى أمر الطالب، وف

امج - الكلیة سمجلقوم ی ،خطارالطالب خالل الفترة المحددة فى اإل ة للبرن ة األكادیمی د توصیة اللجن  - بع

  .یقاف قیدهبإالب فى الفصل الدراسى ویخطر الطالب ید الطیقاف قبإ

ى  -6 ده وھ اف قی ة الیق ب المتاح رص الطال من ف ب ض د الطال ھ قی ف فی ذى یوق ى ال یحتسب الفصل الدراس

  .حسب نص القانون عامین أو أربعة فصول دراسیة

تم قیإذا تجاوز إ -7 یة ی ة فصول دراس یین أو أربع اإاف قید الطالب عامین دراس الل ء قلغ ب من خ د الطال ی

    .المنظمة لذلك جراءات القانونیةاإل

بثالثة أسابیع تكون درجتھ صفرا  ختبارختبار النھائى بدون عذر مقبول قبل اإلالطالب الذى یتغیب عن اإل -8

ب بعد توصیة اللجنة األكادیمیة للبرنامج لیةفى ذلك األختبار، واذا قبل عذره من مجلس الك ، یحتفظ الطال

دخول اإلمقررة التى حصل علیھا فى الجات األعمال الفصلیبدر ب ب مح للطال ة یس ار، وفى ھذه الحال  ختب

  .نھائى لھذا المقرر إختبارالنھائى لھذا المقرر فى المرة األولى التالیة التى یعقد فیھا 

ى ال یعد الطالب منقطعا ع -9 رى بمن الدراسة للفصول الت ة أخ ى جامع ا ف درس بھ ةی ة وافق ، طأسیو جامع

  :تیةاآل طوشرالب

امجأن تكون الم) أ   ة البرن ع الئح ة م درس  قررات التى یدرسھا الطالب فى الجامعة األخرى متوافق ذى ی ال

  .وتجرى مقاصة لھا بھ،

ة أسیوط عن  ) ب   ب بجامع ل امن % 80أال یقل مجمل ما یدرسھ الطال ة مجم دة المطلوب لساعات المعتم

لین اآل، ومن جامعة أسیوط لتخرج الطالب ة الفص تم دراس ى أن ی رین ومشعل ة خی رج بجامع روع التخ

  .أسیوط

عة فصول رئیسیة) داخل وخارج جامعة أسیوط(ال یقل مجمل عدد الفصول الدراسیة للطالب ) ج    عن تس

  .سنوات أقل فى الجامعة األخرىن أنجز الطالب عدد كبیر من المقررات فى إحتى و

  
  :عدل التراكمىمیات رفع الآل لدراسةستمرار فى اعدم اإل )21(مادة 

ن  1.0نخفاض معدلھ التراكمى عن اذا حصل على ثالثة انذارات متتالیة على األكثر إلالطالب  یفصل -1 م

ھ رابعإ الجامعة ولمجلس ،خالل الفصول الدراسیة األربعة األولى 4.0 ى توصیة  ةعطاءه فرص اء عل بن

ة س الكلی ن مجل ة واللجن م ة األكادیمی امجواللجن ا للبرن ھ الت ة العلی ع معدل ھ رف ن یمكن ة لم ى بدراس راكم

  .الدراسیة المقررات المتاحة بالخطة



 

ب  -2 ى للطال دل التراكم ىاذا انخفض المع ن  إل ل م ھ  2.0أق ن الفصول الدراسیة، یوج ى أى م ھف ذار  ل ان

  .على األقل 2.0 إلىرفع معدلھ التراكمى اكادیمى یقضى بضرورة 
ى لدراسة ببرامج الساعات المذر أكادیمیا من ایفصل الطالب المن -3 ھ التراكم عتمدة اذا تكرر انخفاض معدل

  . لمدة ستة فصول دراسیة رئیسیھ متتابعة أو منفصلة 2.0عن 

ة وھ -4 ى للدراس الل الحد األقص رج خ روط التخ ق ش م یحق ب اذا ل رو یفصل الطال یا عش ال دراس ون فص

  .رئیسیا

س -5 وز لمجل ة  یج د تو –الكلی امج بع ة للبرن ة األكادیمی یة اللجن ر  -ص ى أن ینظ ب إف نح الطال ة م مكانی

ىالمعرض للفصل نتیجة عدم تمكنھ من رفع معدلھ التراكمى  رة  2.0 إل ة واحدة وأخی ل، فرص ى األق عل

د 2.0 إلىراكمى تمدتھا فصلین دراسیین رئیسیین لرفع معدلھ ال ان ق رج، اذا ك م  وتحقیق متطلبات التخ أت

  .على األقلمن الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج % 80 بنجاح دراسة

ون  جوزی -6 ى، وتك دل التراكم رض تحسین المع ا بغ ھ فیھ للطالب اعادة دراسة المقررات التى سبق نجاح

رة التقدیر الذى حصل علیھ ف، ویحتسب لھ إختبارااألعادة دراسة و رة األخی ررى الم ة المق ك  ،لدراس وذل

رراتبحد أ ة مق دة دراستھ قصى خمس الل م رض ،خ ان التحسین لغ ع اإل اال اذا ك ذار اآلرف ادیمى أو ن ك

  .كادیمىآلتحقیق متطلبات التخرج، وفى جمیع األحوال یذكر كال التقدیرین فى سجلھ ا

  

 :شروط التسجیل بالمقررات) 31(مادة 
ب المسبق ومراعات الادیمى بعد التشاور مع المرشد األك -شخصى  لم بشكعلى كل طالب أن یقو -1 متطل

 12ما بین  ساعة معتمدةكل فصل دراسى بعدد بالتى یرغب في دراساتھا المقررات  فى بتسجیلال -الالزم

  .ساعة معتمدة 21 و

اوى  -2 ن أو یس ر م ى اكب ب التراكم دل الطال ان مع جل  3اذا ك ھ یستطیع أن یس ة، فان ى نقط اعة  21حت س

  .معتمدة

ھ یستطیع أن یسجل فان) نقطة 3و أقل من نقطة  2بر من أو یساوى اك ( لب التراكمىاذا كان معدل الطا -3

  .ساعة معتمدة 18حتى 

  .ساعة معتمدة 14نقطة، فانھ یستطیع أن یسجل حتى  2اذا كان معدل الطالب التراكمى أقل من  -4

ب مسجل ب 6حتى  -5 ررات ألى طال ة مق ى ثالث ل الصیفىساعات معتمدة وبحد أقص ب ، الفص ك حس وذل

  .یةیات المتاحة والقواعد التى یصدرھا مجلس الكلاألمكان

  



 

  

  :حساب التقدیرات) 14(مادة 

لجنة قطاع  مراجعات عن( لىابالجدول التتحسب التقدیرات التى یحصل علیھا الطالب فى كل مقرر كما  -1

 :)سات الھندسیةالدرا

وزن التقدیر   رمز التقدیر  النسبة المئویة
  بالنقاط

  درجات المكافئةمدى ال

  4.00  -  97  98  99  100 (+A)  +أ  97أعلى من 
  4.00  -  93  94  95  96  (A)  أ 97إلى أقل من  93من 
  3.70  -  89  90  91  92  (-A)  -أ 93إلى أقل من 89من 
  3.30  84  85  86  87  88  (+B)  +ب 89إلى أقل من  84من 
  3.00  -  80  81  82  83  (B)  ب 84إلى أقل من  80 من
  2.70  -  76  77  78  79  (-B)  -ب 80ل من إلى أق 76 من
  -  2.30  -  73  74  75  (+C)  +ج 76إلى أقل من  73 من
  -  2.00  -  70  71  72  (C)  ج 73إلى أقل من  70 من
  -  1.70  -  67  68  69  (-C)  -ج 70إلى أقل من  67 من
  -  1.30  -  64  65  66  (+D)  +د 67من  إلى أقل 64 من
  1.00  -  60  61  62  63  (D)  د 64إلى أقل من  60 من

  -  -  -  -  -  0.00  (F)  ھـ 60من أقل 
 

  :والتقدیرالعام المعدل الفصلى والمعدل التراكمى) 15(مادة 
حاصل قسمة مجموع النقاط التى حصل علیھا الطالب على مجموع  : GPA -Semester المعدل الفصلى

ب النا ى، وتحس ل دراس ى أى فص ھا ف ى درس ررات الت ع المق رب الساعاتلساعات المعتمدة لجمی اط بض  ق

  .حسب الجدول ى كل مقرر درسھ الطالبالمعتمدة فى وزن التقدیر الذى حصل علیھ ف

ى  F)(عند اعادة الطالب دراسة مقرر سبق أن حصل فیھ على تقدیر ھ ف ل علی ذى حص دیر ال ھ التق یحتسب ل

ادة اإل ى ع د أقص ط (+B)بح ر فق دیر األخی ھ التق ب ل ى، یحتس دل التراكم د حساب المع ذكر  وعن ى أن ت عل

  .قدیرات السابقة فى سجل الطالب األكادیمىالت

 
حاصل قسمة مجموع النقاط التى حصل علیھا الطالب فى جمیع  :Acumulative GPA المعدل التراكمى

  .مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقرراتالمقررات التى درسھا منذ التحاقھ بالجامعة على 

ھ التراكمى لطالب بناء على معدللعام للمعدل التراكمى یكون التقدیر ال :General Gradingالتقدیر العام 

  :تىآلكا

  .4.00من  3.7اذا كان المعدل التراكمى ال یقل عن  ممتاز) أ



 

  .3.7من  أقل إلى 3.00اذا كان المعدل التراكمى ال یقل عن  جید جدا) ب

  .3.00أقل من  إلى 2.00اذا كان المعدل التراكمى ال یقل عن  جید) ج

  .2.00أقل من  إلى 1.00كان المعدل التراكمى ال یقل عن  اذا مقبول) د

  
 :ومنح التفوق مرتبة الشرف) 16(مادة 

طیلة ) 4.00( إلى) 3.70(من  تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمى - 1

  .التخرجعند نوات الدراسة وس

) 3.70(أقل من  إلى) 3.00(من  على معدل تراكمى تمنح مرتبة الشرف الثانیة للطالب الحاصل - 2

  .عند التخرجلدراسة وطیلة سنوات ا

  :یشترط الحصول على مرتبة الشرف األولى والثانیة ما یلى - 3

، أو أدى جامعة أخرىأى أو فى  وطأسی أال یكون الطالب قد رسب فى أى مقرر درسھ فى جامعة) 1- 3

  .فى مقرر مرتین إلختبارا

بین الحد األدنى والحد متطلبات التخرج فى مدة أقصاھا متوسط المدة الطالب قد أكمل  أن یكون) 2- 3

  .ةكلیالاألقصى للبقاء فى 

  .من متطلبات التخرج%) 60(ال یقل عن  سیوطأالطالب فى جامعة مجمل ما درسھ أن یكون ) 3- 3

 راسیة بنسب تتدرجتخفیضا للرسوم الد 3.7یمنح الطالب الحاصلون على معدل تراكمى اكبر من  - 4

اقتراحھا من اللجنة األكادیمیة للبرنامج وموافقة اللجنة  بعد بتدرج المعدل التراكمى للطالب المتفوق

  .لى التفوقعالن قائمة بأسماء الطالب الحاصلین على ھذه المنحة بھدف التشجیع عإویتم  العلیا،

  
  :مشروع التخرج) 17(مادة 

  .رجاح فى مشروع التخال بالنجإال یتم تخرج الطالب  -1

د ساعة م 130یقوم الطالب اللذین أنھوا  -2 ع المرش عتمدة فى التسجیل لمشروع التخرج بالتنسیق م

  .األكادیمى المختص

وم -3 ة تق ة األكادیمی ام اللجن ل ع د ك اریع بتحدی الب مش رج ط ام تخ ذلكجالبرن ة  ، وك اء ھیئ أعض

  .التدریس المشرفون على تلك المشاریع

  
  



 

  
 :على الدرجة متطلبات الحصول )18(مادة 

ل عن  180 ال یقل عن لعدد جتیاز بنجاح لمقررات مكافئةاإل -1 ساعة معتمدة وبمعدل تراكمى ال یق

  .مشروع التخرج شاملة 2.00

اجحإ -2 ا ن یم فیھ ل  راسب/جتیاز المقررات التى یكون التقی دل التراكمى مث وال یحتسب ضمن المع

  .مقررات التدریب الصیفى

  .لجامعىى طالب بالتعلیم اأمثلھ كمثل  ة العسكریة بنجاحتیاز مقرر التربیجإ -3
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